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De nieuwsbrief/nieuwsflash is een initiatief van de VvE voor haar leden. Auteurs zijn verantwoordelijk voor hun eigen inbreng.

Woordje vooraf
Nieuwsbrief nr. 25, een vijventwintigste editie onder deze vorm, sinds het begin
van de oprichting van de ‘Vereniging voor Eutonie’, sinds het jaar 2015…
Door de VES opgeleide eutoniepedagogen verenigen zich al langer dan toen, en dat
wordt u bij deze gelegenheid nog eens extra in de verf gezet en geschetst door
Marleen Polfliet die er al van in den beginne bij was!
Een nieuwsbrief ook met beloftevolle en hoopgevende beschouwingen als
antwoord op wat zich dezer dagen in onze wereld afspeelt.
Een nieuwsbrief vol met nieuws van de Vereniging en van de Eutonieschool met
daartussenin verhalen en anekdotes waar u zich kunt aan laven in deze
bevreemdende tijd.
Laat eutonie ons blijven verenigen in deugddoende, hartelijke, verbindende
activiteiten. En laat ons hopen dat meer en meer mensen mogen aansluiting vinden
bij die ingeslagen weg van aanwezig zijn, van zelfredzaamheid, wakker en
bedachtzaam, en bovenal van borrelende levenslust.
Wij wensen u een fijn leesplezier.
Kristina Nijs
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Een schets van de initiatieven die voorafgingen aan het ontstaan van de VvE.
Omdat ik samen met collega’s mee aan het begin stond van initiatieven om het eutoniewerk te
blijven onderhouden, verdiepen en verspreiden… was ik op zoek naar een rode draad en keek
even terug naar wat ik had bewaard aan verslagen en documenten van de voorbije jaren.
In 1997 was er een eerste aanzet van enkele aan de Vlaamse Eutonie School (VES) gediplomeerde
eutoniepedagogen om regelmatig met collega’s samen te komen.
Zo ontstonden in 1998 de Collegiale ontmoetingen, weekends die tweemaal per jaar
georganiseerd werden. Het was een platform voor ontmoeting, contact, verdieping, uitwisseling.
We organisserden ons op basis van vrije associatie, leren van en met elkaar. Er waren enkele
uitgangspunten als basis, geïnspireerd door het organisatiemodel van L. Hoebeke
(democratiseringsprocessen in organisatie-ontwikkeling). Een autonome werking was belangrijk,
met richtlijnen voor het organiseren van bijeenkomsten. Je betaalde lidgeld.
Volgende thema’s kwamen tijdens deze weekends aan bod:
de tonus, eutonie en klank, bewegen en bewogen worden, contact en ontmoeting, eutonie en
spiritualiteit, houdings- en bewegingspatronen, eutonie in beweging, inwendige ruimte,
eutonie en raakvlakken met andere interesses (geomantie, NLP, fascia), de persoonlijke
inbreng in een groepsengagement, bewegen op basis van ritme, ont-moeten in eutonie, van
juist beeld naar botgevoel in de beweging, aanraken, aangeraakt worden (eutonie-fascia),
ritme-beweging-dans, eutonie en therapie, eutonie - een exibele tonuskwaliteit, wandelen.
De thema’s werden door collega’s zelf ingebracht. Dit werkte verdiepend en verbindend. De
groep werd geleidelijk groter met nieuwe eutoniepedagogen. Het waren kansen om elkaar te
ondersteunen en bemoedigen. En stilaan kwam er nood aan een andere werkbare structuur…
In 2008 namen twee eutoniepedagogen het initiatief om een onderzoek en bevraging te doen naar
verdere professionele ontplooiingsmogelijkheden, en zo evolueerden deze collegiale
ontmoetingen in 2009 naar een EutonieNetwerk voor Vlaanderen en Nederland met een
kerngroep, medewerkers eutoniepedagogen én externe betrokkenen.
Men startte met een nieuwe bevragingsronde, de zogenaamde ‘ronde van Vlaanderen’ om na te
gaan hoe het verder kon met eutonie in Vlaanderen.
De kerngroep benadrukte verbinding, verdieping, ontmoeting en wisselwerking onder
eutoniepedagogen. Er werd regelmatig vergaderd in o.a. Nottebohm in Antwerpen.
Men organiseerde jaarlijks een Forum voor eutoniepedagogen (2010, 2011, 2012) dat doorging in
het CM-Revalidatiecentrum in Zandhoven. Het laatste vond plaats in 2013 in Burcht en was een
ontbijtforum naar aanleiding van vijf jaar EutonieNetwerk.
Het EutonieNetwerk werd een of ciële feitelijke vereniging.
Er werden verscheidene focusgroepen actief die speci ek werkten rond:
. Cursus geven: cursusgevers ontmoetten elkaar tweemaal per jaar, met thema’s die
uitgewerkt werden voor en door eutoniepedagogen (2010 - 2013).
. Beroepsvereniging voor eutoniepedagogen: rond erkenning en belangenverdediging,
men wil een vzw oprichten en statuten uitwerken met ethische richtlijnen (2013 - 2014).
. Website (www.eutonie.be) en logo voor het EutonieNetwerk.
. Infobrieven om informatie te bundelen en te kanaliseren naar collega’s toe (2008 - 2014).
. Externe contacten met organisaties en professionelen.
. Public Relations en bekendmaking.
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Doorheen al deze jaren werkten verschillende collega’s mee met de VES zoals voor het organiseren
van bijzondere activiteiten: verscheidene vieringen ‘Eutonie in Vlaanderen’ en ‘Eutonieschool’,
voordrachten, internationale ontmoetingen, deelname aan beurzen, navorming, verspreiden van
folders, enz…
De kerngroep van het EutonieNetwerk ging verder in op impulsen naar kwalitatiever werken,
professionalisering en bekendmaking.
Zo ging men samenwerken vanuit een Waarderend Onderzoek, en dit onder externe professionele
begeleiding en coaching (2012 - 2013). Hierbij werkt men met een visie en methodiek in het licht
van processen van innovatie, transformatie en verandering (organisatie Evenwicht). Er werd een
forumdag georganiseerd, ‘Eutonie - grond onder de voeten - vleugels naar de toekomst’ vanwaaruit zich
een overdracht van verantwoordelijkheden en taken ontwikkelde.
In 2015 ontstond een nieuwe structuur, de Vereniging voor Eutonie (VvE), opgericht als vzw.
Aan doelstellingen en statuten werd hard gewerkt, ondermeer met een raad van bestuur en
eutoniepedagogen die zich toelegden op verschillende domeinen. Enkele focusgroepen werkten op
een nieuwe manier verder in Kamers:
.
.
.
.
.

Wetenschappelijk onderzoek en boek- en literatuuronderzoek
Toegepaste eutonie voor verschillende doelgroepen zoals kinderen, ouderen, CVS enz…
Promotie
Opleiding en navorming
Website en nieuwsbrief

Jaarlijks heeft er een Algemene Vergadering plaats waar voorbije en toekomstige acties besproken
worden. Lidmaatschap is vereist en sympathisanten maken deel uit van de vereniging.

Er is een rode draad doorheen dit hele proces om zich als eutoniepedagogen te organiseren.
Belangrijk daarin is het dynamisch-organisch ontwikkelen van een levende én lerende zelfsturende
organisatie.
Dat proces ging gepaard met uitdagingen en spanningen, soms perspectief biedend, soms moeilijk
en vastlopend, als individu, als groep of organisatie. Steeds werden nieuwe kansen en
mogelijkheden gevonden om verder te evolueren en te ontwikkelen.
Vele eutoniepedagogen, en telkens nieuwe opgeleiden, en vele andere betrokkenen, hebben zich
hier voor korte of langere termijn en vaak meerdere jaren enorm ingezet.
Nu in 2022, kan en mag dit verder evolueren, ontwikkelen om de waardevolle kwaliteiten van het
eutoniewerk verder te zetten en te delen in steeds veranderende omstandigheden.

Marleen Pol iet
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nieuws van de vereniging
Het tweede weekend navorming is achter de rug.
Vanaf januari zijn we, vooral Renild en ik, er al mee bezig. Hoe bouwen we het op? Wie kunnen
we vragen om een sessie te geven?
We kiezen ervoor om eerst de pedagogen aan te schrijven en later de sympathisanten. Zo
hebben de pedagogen de eerste keus bij sessies. Dit met coronamaatregelen in het achterhoofd,
want er mogen niet te veel deelnemers per sessie in één ruimte aanwezig zijn én we willen
toch vooral de pedagogen de kans geven om zich terug bij te scholen. We hopen als vereniging
dat zo terug meer pedagogen zin krijgen in lesgeven. Later blijkt dat de coronamaatregelen zo
goed als volledig worden afgeschaft, maar dat was toen nog niet geweten.
De vrijdagnamiddag om 16.00 u komen de eersten aan. Ineens veel werk voor mij; aan allen
vertellen op welke kamer ze liggen; de deelnemers voorzien van hun naamsticker en
armbandje voor het restaurant uitdelen (rood is gewoon eten, groen veggie en geel dieet).
De kof e en thee in de ruimte vol zonlicht wordt goed gesmaakt. Daarna begint een sessie
intervisie met Mia of een sessie samen “oefeningen” delen.
’s Avonds doet actief-receptief weer veel deugd. Hoe wonderlijk dat kleine, invoelende
aanrakingen zoveel teweeg kunnen brengen. Het is een afstemmen op de actieve of
respectievelijk receptieve én op jezelf.
Zaterdag is het aan Jill. In de voormiddag vertelt ze met veel verve het theoretisch gedeelte.
In de namiddag wordt het theoretische praktisch gemaakt met de oefeningen die Jill aanzegt.
Waardevolle info schrijft zich neer in mijn lichaamscellen.
’s Avonds is er ruimte voor ‘de reeks’.
Zondagochtend is het echt vroeg opstaan, want het zomeruur wordt ingezet. Na een
keuzesessie in de voormiddag is het tijd voor de receptie in de mooie ovale ruimte ‘de patio’.
Gie Campo, de partner van Renild, brengt een humoristische sketch over eutonie. We hebben
goed gelachen en inspiratie opgedaan voor nieuwe ‘hulpmiddelen’.
In de namiddag nog een sessie naar keuze en dan is het tijd voor de Algemene Vergadering.
Eigenlijk te laat op de dag, iedereen is moe en wil naar huis. Maar toch hebben velen
doorgezet, waar we als vereniging heel dankbaar voor zijn.
Na de noodzakelijke of ciële rompslomp, geeft Meta een inkijk in de website die eraan zit te
komen. Het ziet er prachtig uit. We bedanken Meta uitvoerig. Dat doet iets kriebelen bij Jill.
Zij heeft als eerste een aantal jaren terug de huidige website helemaal in elkaar gezet. Op deze
website bouwt Meta verder. Jill geeft zeer terecht aan dat zij hier zeer veel werk in heeft
gestoken, en blijft steken, zonder dat ze hier erkenning voor krijgt. Wij zetten dit recht…
Het weekend is weer zeer snel om. Het baadde in een andere sfeer omdat er zeer veel jeugd
rondliep in de gangen met het nodige luidruchtige enthousiasme. We gaan bekijken of we in
het najaar een andere formule kunnen aanbieden. Het voordeel van dit jeugdverblijfcentrum
in Malle zijn de zeer democratische prijzen. Dit zullen we tegen elkaar afwegen. Ja, het werk
als lid van de BO (bestuursorgaan) is nooit gedaan, maar ik haal er zeer veel voldoening uit.
Elly Vanhoof
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Stille waters…
Hoog tijd om de focus te richten op de grondlegster van de vruchtbare
website van de VvE: Jill Penton.
Zij heeft jaar in jaar uit sinds 1994 de zorg gedragen voor het digitaal
bekend maken van de Eutonie, het bijhouden van de activiteiten, het
achter de veren zitten van collega pedagogen om werk te maken van een
pro el en het publiceren van hun activiteiten, daarin de laatste jaren
geholpen door Chantal Bols. Ook al zo’n stille samenwerking waar best
een dankbaar hart mag naar uitgaan.
Jill heeft na jaren volhouden, ook al gaf ze aan graag af te bouwen, nu
eindelijk een opvolgster gevonden in Meta Zahren die volop bezig is met
de opbouw van een vervolg en update van onze website.
Een oprechte dank Jill voor wat je voorzat, trouw tot op de hoek en
wellicht te weinig echt erkend voor wat je hebt neergezet.
Willen we nu toch oprecht realiseren met een welgemeende

DANK JE WEL !!!
namens het ganse team van het BestuursOrgaan van de VvE.
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Als respons op het navormingsweekend einde maart in Malle hebben heel wat reacties onze redactie
bereikt waarvoor hartelijk dank. Hieronder kan u mee genieten van de ingezonden reflecties.

Een nawerking van het navormingsweekend einde maart 2022
Nagenietend van het aanbod en de ontmoetingen - een korte persoonlijke terugblik.
Zoals immer mochten we genieten van een hoogwaardig - zowel theoretisch als praktisch en
speels - bijscholingsaanbod van Jill. Een aanbod dat zij ons ook nog via de email doet
toekomen. En tot de eigen verwondering van Hanneke sloot haar aanbod, geïnspireerd door
de werkwijze van Rosa Speckman, hierop naadloos aan.
Het is bijzonder om te realiseren en te ervaren hoe collega’s ieder op de eigen wijze zo
verantwoord en zorgvuldig eutonie geven - met hier en daar een (schaterende) lach. Ik mocht
ook nog ‘mee voelen’ met het actief-receptief programma, de ‘reeks’ opnieuw ontdekken, en
contact beleven, weliswaar met een rode clownsneus op.
Dank aan het Bestuursorgaan van de VvE voor de organisatie, de samenstelling van het
inhoudelijke programma met diverse keuzemogelijkheden, de receptie… !Chapeau!
Dank aan de collega’s - ik heb ervan genoten en bovenal het was leerzaam.
Tot slot: de Algemene Vergadering. Ook hier een woord van dank voor de collega’s die zich
blijven en gaan inzetten voor de VvE. Meta gaf o.a. een korte presentatie van het opzet van de
nieuwe website in wording… Jill heeft haar werk na een jarenlange tomeloze inzet kunnen
overdragen.
Louise Hoyng

Een rijke zoektocht met verassende driedimensionale elementen
Tijdens de proeverij van Hanneke Hoos heb ik mij vrij gevoeld om te zoeken en voelen wat er
op dat moment aanwezig was. Er was tijd en ruimte om te exploreren en ontdekken van
binnenuit. Met mooi verwoorde invitaties om aandacht te geven aan de vele veranderingen
die plaatsvonden in de weefsels van mijn lichaam, kwam ik snel in contact met mijzelf.
Heerlijk om eutonie vanuit het perspectief van Rosa Spekman aan den lijve te ervaren.
Het was een rijke zoektocht met verassende driedimensionale elementen. Van links naar
rechts, boven naar onder, voor en achter werd een beroep gedaan op mijn volume en maat.
Kruislingse verbindingen werden aangesproken en diagonalen wakker gemaakt. Met één voet
in steun en de tegenovergestelde arm vrij in de lucht uitgenodigd om lemniscaten te tekenen.
Daarna in staan, links met rechts vergelijken tijdens een stap vooruit en terug. Is de
tegenovergestelde arm vrij om een lemniscaat beweging te maken? Ik was verbaasd. Arm,
romp, been in verbinding… voelbaar gemaakt. Steunbeen geeft duidelijke steun. Schouder is
vrij als mijn been steunt. Grondwerk meteen geïntegreerd in het geheel. Ik had zin om te
lopen, met vrije swingende armen… en het mocht! Het was elegant gebracht Hanneke en liet
mij in verwondering achter. Dankjewel.
Jill Penton
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Getuigenis navormingsweekend eutoniepedagogen Malle 25-26-27 maart
Als opgeleiden in de meditatieve eutonie, waren Greet en ik heel nieuwsgierig naar de
aangeboden workshops. De open en warme onthalende sfeer deed ons algauw thuis voelen,
net als de prachtige omgeving en de vlotte organisatie.
In het uitwisselen van oefeningen mochten we het verfrissende ervaren van aangezegd
worden met andere bewoordingen dan we gewoon waren, en dat bleek zeer wederzijds te
zijn.
Actief- receptief, voor ons bekend als apotonie of eutoon manueel contact, was ideaal om
lijfelijk te “landen”. Fijn om een mooi opgebouwde werking te mogen ervaren, goed
onderbouwd, met zeer veel aandacht voor ieders eigenheid. Dankjewel Annie en Chris.
Zaterdag mochten we “antikrimpen”, “verlengen”, “klotsen, slingeren, wissen, adderen,
kwispelen, schudden, trillen, schuiven…” Het was puur genieten van de bevlogen stijl van Jill
Penton in de workshop “De weg naar boven vanaf D8 naar de atlas”. Achtergronden horen en
zien, ervaren door tal van oefeningen, doorspekt met de nodige zeer beeldrijke humor.
Inhoudelijk niet onbekend, maar zeker met een vernieuwende kijk in een boeiende opbouw.
Het werk met de handdoek en de ballen in deze hele context was een openbaring voor mij, die
ik dankbaar meeneem in eigen werk.
De dag vloog voorbij en mocht ik afsluiten met oefeningen uit de vervolgstof die ons in een
mooie opbouw aangeboden werd, onder de kundige leiding van Renild. Rustig exploreren in
verschillende houdingen en bewegingen, met verschillende materialen. De dynamische rust
deed deugd en bracht ook weer nieuwe inspiratie.
Zondagvoormiddag hebben we heel erg genoten van “Terug naar de roots” met Hanneke.
Herkenbaar als stijl, en toch weer met andere accenten. Het werkte heel verstillend. Wat ik
hieruit vooral meeneem is de hele opbouw om onze schouders te exploreren en te bevrijden
van spanningen en hoe dit mij een gevoel van lichtheid bracht.
De namiddagsessie moesten we missen, doordat er andere verplichtingen waren, maar we
namen met een enthousiast en dankbaar gevoel afscheid en kijken uit naar de volgende
ontmoeting. We zijn heel blij aan deze verrijkende dagen te mogen deelnemen.
Mia De Vleeschhouwer en Greet Blanckaert

foto Greet Blanckaert
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foto Elly Vanhoof

video Maria Maraite

foto Lydia van der Werff

foto Kristina Nijs
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foto Greet Blanckaert

Hanneke Hoos zou wat brengen in de voetsporen van Rosa Spekman. Omdat ik dit zo bijzonder had
gevonden vroeg ik haar hier iets van weer te geven voor de nieuwsbrief. Zij repliceerde, hoe kan ik dat,
het gaat om de ervaring… Daar had ze helemaal gelijk… Toch ben ik haar dankbaar om wat ze hieronder
met ons wilde delen, het verhaal dat ze ter introductie bracht.

Rosa Spekman
16 februari van dit jaar ben ik bij Rosa Spekman op bezoek geweest. Ze woont in een
verzorgingshuis in Heemstede, Noord Holland. Ze is eutoniepedagoog, non, inmiddels ver in
de 90 en dementerend.
In 1977 startte Rosa een stagegroepje op de vrijdagmiddag in Rotterdam. Ze was in opleiding
bij Gerda Alexander in Denemarken. Ze woonde toen in een klooster in de Konijnenstraat in
de Amsterdamse Jordaan.
Mijn moeder nam deel aan dit stagegroepje en zij heeft me op het eutoniespoor gebracht.
Zodra Rosa gediplomeerd was ging ze weekend cursussen geven in Amsterdam. Ik heb vanaf
1978 totdat Rosa ermee stopte ver in de jaren 90 mezelf gegund om minstens eenmaal per jaar
een weekend eutonie bij haar te volgen.
Rosa, sprankelend en bijna dansend van genoegen verwelkomt mij op haar kamer. Soms
verwart ze mij met mijn moeder, maar dat laat ik gebeuren. Daar gaat het niet om. Het gaat
om onze ontmoeting hier en nu. Om haar vreugde dat ze met me over eutonie kan praten. Ik
versta haar.
Ik heb Rosa pen en papier gevraagd om op te schrijven wat ze zei, want voor mij IS Rosa
eutonie in heel haar wezen.
“Het is genade.”
“Dat je mag laten voelen: Ik mag hier zijn.”
“Het is niet altijd makkelijk het juiste woord te vinden.”
“Het woord: Zijn.”
“Er mogen zijn.“
“Als je voelt dat je er mag zijn dan is het goed.”
“Ik ben.”
“Als kinderen merken dat je er bent dan is het goed.”
“Je thuis voelen.”
“Aanwezig zijn. Daar moet je wel wat voor doen. Dat krijg je niet vanzelf.”
Rosa neemt een slok kof e: “Hoe je van de eerste slok al zo…..”
Rosa kijkt naar buiten: “Zie je die bomen. Hoe mooi ze dansen in de wind.”
“Je kan een stap met je rechtervoet maken. Als ik nou eens mijn linkervoet voor mijn rechter zet. Wat is
er anders. HOE verandert het. Dan gaan er bij mij allerlei voelsprieten aan.”
Rosa vraagt me om alle mensen te groeten en bedanken.
“Het gaat me goed.”
“De bomen buiten.”
“Een jne kamer.”
Hanneke Hoos
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Een schilderij van vrede
Er was eens een koning die een grote beloning uitloofde
voor de kunstenaar die het best in staat was
om op een schilderij vrede uit te beelden.
Veel kunstenaars stuurden prachtige schilderijen.
De koning bekeek ze één voor één
en liet ze allemaal wegbrengen, op twee na.
Uit deze twee zou hij zijn keuze maken.
Op het ene schilderij was een rustig meertje te zien.
Op de achtergrond werden hoge bergen in het water
weerspiegeld en boven de bergen dreef een wolkje.
Op het andere schilderij was een storm afgebeeld.
Regen viel omlaag in een kolkende rivier terwijl
boosaardige bliksemschichten de hemel verlichtten.
Maar de koning zag alleen de vogel die in een struik
onder een overhangende rots aan het broeden was.
‘Dit hier’, zei de koning. ‘Dit is het schilderij dat ik zocht.
Vrede vind je niet altijd in prettige omstandigheden. Vrede is
een kalm hart, midden in de storm van het leven.’

Uit PlaceboNocebo, ‘Zo zien wij het’ door Brigitte De Smet & Hilde Maris.
Ingezonden door Mia Lenaert.
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nieuws van de VES

Heuglijk nieuws!
Half februari 2022 werd door de Vlaamse Eutonie School vzw de 10de ‘Opleiding in de
Eutoniepedagogie’ aangekondigd. We verstuurden enkele honderden digitale
infobrochures en op de opgefriste VES-website staat het nieuwe opleidingsaanbod
centraal: - www.eutonieschool.org Daarnaast was er tijdens het afgelopen VvE-weekend de mogelijkheid om papieren
brochures mee te nemen. Alvast bedankt om de infobrochure (downloadbaar op de
website) door te sturen en geïnteresseerden aan te spreken.
De persoonlijke groeiboog, waarbij het accent ligt op de eigen beleving van eutonie,
gekoppeld aan inzichten over de spierkettingen, kan in september 2022 starten als er
minstens 15 deelnemers zijn. We hopen op voldoende kandidaten zodat we ons steentje
kunnen bijdragen aan de toekomst van Eutonieves in Vlaanderen en Nederland.
Het nieuw pedagogisch team en de bestuursraad van de Vlaamse Eutonie School vzw
nodigen jou graag uit voor de Algemene Vergadering op zaterdag 21 mei van 14u00
tot 16u30 in de Chirolokalen van Lier (Boomlaarstraat 72, 2500 Lier). Mocht je nog geen lid
zijn van de Algemene Vergadering, laat ons dan a.j.b. vóór begin mei weten dat je graag
een uitnodiging voor deze bijeenkomst ontvangt. Je kan daarvoor Marnic Clarys
contacteren via - info@eutonieschool.org - of 0472/68 13 70 (bereikbaar op donderdag en
vrijdag).
Op de agenda:
een stand van zaken over de 10de opleidingscyclus en het aantal kandidaten
duiding bij de PR-plannen en hoe jij daaraan kan bijdragen
een oproep om een taak op te nemen binnen de VES of lid te worden van de
bestuursraad met daarbij een duiding van wat dat concreet inhoudt
we staan stil bij de samenwerking tussen de Vereniging voor Eutonie en de
Vlaamse Eutonie School
<< >>

De VES organiseert een Infonamiddag voor zij die meer informatie wensen rond deze
10de opleidingscyclus, de persoonlijke groeiboog of het volledige leertraject. De namiddag
gaat door op zaterdag 14 mei in het Provinciaal Vormingscentrum Malle, Smekenstraat 61,
2390 Malle, van 14.00 tot 16.00 uur.
Wie hierrond vragen heeft of meer informatie wenst kan zich richten tot de coördinator
Marnic Clarys op het nummer 0472/68 13 70.
Wie wenst deel te nemen aan deze infonamiddag graag bevestigen vóór 8 mei via mail
- info@eutonieschool.org 11

Public Relations

Eutonie zichtbaar maken

copy kro-ncrv.nl

Nieuwe start van de Vlaamse Eutonie School
In het najaar van 2021 werden twee Algemene Vergaderingen gehouden waarop iedereen werd
uitgenodigd. Daardoor heeft de Vlaamse Eutonie School een bestuursraad die nu weer aangegroeid is,
van 3 interim-bestuurders naar een uit de kluiten gewassen team: Bénédicte Gruwez, Mia Lenaert,
Marnic Clarys, Frank Snieder, en in een try-out periode van zes maanden An Baert, Isabella Van
kerkhoven en Lieve Leemans. Greta Enckels heeft haar taken overgedragen en is tijdelijk achter de
schermen nog beschikbaar wanneer nodig.
Er is een nieuw pedagogisch team samengesteld op initiatief van Marnic Clarys die de 10de
opleidingscyclus aan het voorbereiden zijn: Chris Bloemen, Annie Proost, Marleen Pol iet, Jan van
Dooren, Isabella Van kerkhoven, en Marnic zelf. Waarden waarmee ze als team willen samenwerken
en die ze willen uitdragen in hun aanbod naar de cursisten: veiligheid en geborgenheid, dankzij
verbondenheid en duidelijkheid, integriteit, creativiteit, ontvankelijkheid, degelijkheid en eenvoud.
De brochure van de opleidingscyclus wordt sinds 24 februari verspreid, digitaal via mail. Ze is ook
voor iedereen beschikbaar op de website, en op papier om aan geïnteresseerde cursisten mee te geven.
De bekendmaking van de 10de opleidingscyclus is een grote en belangrijke opdracht voor de VES,
waarvoor we de leden van de VvE nodig hebben. De kandidaat-cursisten voor de VES zijn immers
cursisten van VvE-pedagogen!

Dubbele PR-campagne
We brachten de actuele situatie op vlak van promotie en bekendheid van eutonie in kaart en stelden
vast dat PR voor de VES niet los te koppelen is van PR voor de VvE.
• een bloeiend georganiseerd eutonie-aanbod zorgt ervoor dat kandidaat-cursisten voor de VES
opleidingscyclus vlot de nodige eutonie-uren kunnen verzamelen om te kunnen starten.
• een voldoende bekend of een orerend eutonie-aanbod, maakt dat kandidaat-cursisten voor de
VES-opleidingscyclus makkelijker aanmelden omdat ze voldoende perspectief zien als pedagoog.
• een ruim eutonie-aanbod door afgestudeerde lesgevers (enerzijds de bestaande; en anderzijds
nieuwe kandidaat-lesgevers op te leiden door de VES), zorgt ervoor dat we nooit in een
essenhals terechtkomen wanneer we veel respons krijgen op onze PR-acties en veel mensen bij
pedagogen eutonie willen volgen.
Onze conclusie was dat er dus een dubbele campagne aangewezen is. We polsten bij de VvE en we
bleken het met elkaar eens te zijn.
Maar waarom doen wij dit eigenlijk allemaal, waarom getroosten wij ons al deze moeite? Omdat we
het ook andere mensen gunnen om kennis te maken met eutonie en de positieve impact te voelen van
het beoefenen van eutonie. Ongeacht hoe ze die impact benoemen: dat ze dankzij eutonie de regie van
hun leven kunnen pakken, dat ze sturing kunnen geven aan wat goed voor ze is, of dat ze
levengevend kunnen omgaan met wat hen in het leven overkomt. Eutonie heeft óns zoveel gebracht,
en dat willen we uitdragen.
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Gezamenlijke vragenlijst
Het voorstel om als eerste stap een gezamenlijke vragenlijst uit te sturen werd omarmd. Primaire
doelen die we met de vragenlijst wilden bereiken, zijn:
o Het aanbod van de eutoniepedagogen in kaart te brengen.
o Bevestigen dat iedereen uniek is en eutonie op een eigen manier kan doorgeven.
o De drempels in kaart brengen die pedagogen ondervinden, waardoor er geen ruimer of
gevarieerder aanbod is.
o Hoogte krijgen van de dromen die we met/voor eutonie hebben.
o Pedagogen uitnodigen om te re ecteren over hoe ze op dit moment eutonie uitdragen, en
hoe ze eutonie - mogelijk anders, of naar andere mensen - willen uitdragen in de toekomst.
o Zicht krijgen op de doelgroepen waarmee pedagogen werken.
o Polsen hoe het netwerk elkaar kan ondersteunen om eutonie meer of anders uit te dragen.
o Polsen naar het aantal en het pro el van kandidaat-cursisten voor de 10de opleidingscyclus.
o Beweging en leven creëren samen met het verschijnen van de brochure en de lancering van
de 10de opleidingscyclus.
Om deze redenen ontving iedereen dus begin maart de digitale vragenlijst. Op de eerstkomende
Algemene Vergadering van de VES, op 21 mei, presenteren we de gebundelde resultaten van de
antwoorden die we binnen kregen.

PR-campagne in de steigers
Waar we al snel achter waren - zelfs zonder vragenlijst! - is dat promotie voor eutonie altijd via mondaan-mond reclame en via persoonlijk contact verloopt. Iemand met wie je in gesprek bent, vertelt iets,
waarop jij dan antwoordt: ‘Zeg, eutonie, is da niks voor u…?’. Waardoor je gesprekspartner een
kennismaking, een cursus, een weekend, nog een cursus enz… gaat volgen. En aan wie helemáál door
eutonie gebeten is, stelt een pedagoog vroeg of laat de vraag: ‘Zeg, eutonie géven, is da niks voor
u…?’ Waardoor je je gaat informeren over de opleidingscyclus.
Beide bovenstaande vragen zijn heel actueel en relevant. Pedagogen kunnen ondersteuning gebruiken
om makkelijker of meer cursisten te krijgen. De school kan ondersteuning gebruiken om makkelijker of
meer kandidaat-pedagogen te krijgen.
Maar cruciaal in dat verhaal is: een gesprek op gang krijgen waarin je een van deze beide vragen kunt
stellen. Hoe doe je dat? Als je directe kring al voldoende weet dat jij met eutonie bezig bent, en als je
eigenlijk meer cursisten nodig hebt om rendabel of vervullend bezig te blijven? Hoe word je zichtbaar
voor een ruimer publiek?
Om zichtbaar te worden vandaag zijn sociale media onmisbaar: Facebook, Instagram, YouTube,
LinkedIn, Twitter, Pinterest,… Aan jou de keuze welk sociaal platform het beste bij je past. Of gebruik
je er al een, en zou je eutonie daarop een plekje kunnen geven?

De achterliggende strategie
Sociale media zijn slechts één aspect van hoe online communicatie vandaag gevoerd wordt. De
achterliggende strategie omhelst drie aspecten, die alle drie even belangrijk zijn voor het geheel,
waardoor je goede resultaten kunt behalen:
• De aandacht trekken op sociale media
• Inhoud bieden op je website
• Persoonlijk aanspreken via mailberichten
Sociale media zijn vluchtig en snel. Korte berichtjes passeren in de feed, verdwijnen als je ze niet op dat
moment gezien hebt. De meeste mensen in ons doelpubliek hebben een account bij een of meer sociale
media. Om hen te bereiken - dus om eutonie zichtbaar te maken - is het aan ons om berichten te
posten. Kortom: om ertussen te staan met eutonie. Anderzijds is een voordeel van sociale media dat ze
ook de mogelijkheid bieden om actuele weetjes te delen en last-minute aanpassingen kenbaar te maken.
Want sociale media zijn van nature dynamisch.
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Op een website kan je gedegen informatie aanbieden. Een website kan je een rustige opmaak geven en
overzichtelijk structureren. Een website is statisch en dient voor blijvende informatie. Keerzijde is dat
bezoekers niet zomaar je website vinden, tenzij ze al weten wie of wat ze zoeken. Dat kan onder meer
doordat ze je naam ergens hebben opgevangen, of ook doordat ze een intrigerend of interessant
berichtje hebben zien passeren op hun sociale media waarop ze konden doorklikken.
Mailberichten komen in de persoonlijke mailboxen van mensen. En die komen daar omdat ze daar zelf
om gevraagd hebben. Want ze hebben ofwel cursus bij je gevolgd en willen geïnformeerd blijven over
je aanbod, ofwel hebben ze zich ingeschreven op je nieuwsbrief omdat ze interesse hebben en vroeg of
laat op je aanbod willen ingaan. Mailberichten blijven soms maanden staan, of worden zelfs in een
aparte map bewaard, omdat er waarde aan gehecht wordt. Dus is het van cruciaal belang om een
mailadressenbestand aan te leggen van mensen die geïnteresseerd zijn in wat jij aanbiedt. En evenzeer
belangrijk: dat je hen regelmatig op de hoogte houdt van je reilen en zeilen.

Rijmt deze aanpak wel met onze waarden?
“Is deze aanpak en het gebruik van FaceBook en andere sociale media in het bijzonder, niet in
tegenstelling met onze waarden? In het verleden werd geopteerd voor ‘mensen moeten ons vinden’.
Eutonie staat voor vertragen, verstillen, bewustworden. Sociale media zijn daar het tegenovergestelde
van.”
Klopt, en:
• Sociale media zijn één van de drie aspecten in de strategie om eutonie zichtbaar en bekend te
maken. Hierbij is het van belang om vanuit goed inzicht het middel heel duidelijk te richten. We
gaan geen agressieve reclamestunts verspreiden. We gaan er alert op zijn om onze waarden te
behouden tijdens het gebruiken van het middel om eutonie zichtbaar te laten worden, en een
grotere bekendheid te geven.
• Het is ook geen reclame voor een persoon of een bedrijf, het is uitdragen van een levenswijze.
Wie met een eutoniebanner op de auto rondrijdt, doet dat ook opdat eutonie.info of eutonie.be
door veel mensen gezien wordt.
• Wie iets heeft opgevangen over eutonie en zich erover wil informeren, gaat tegenwoordig
enerzijds op de betreffende websites kijken - die statisch zijn - en op sociale media zoals
FaceBook, LinkedIn, Instagram - die dynamisch zijn.
• Online actief zijn en persoonlijke gesprekken kunnen elkaar bevruchten. Online zichtbaar zijn,
kan een middel zijn waardoor mensen met elkaar over eutonie gaan babbelen.
• We willen eutonie niet laten doodbloeden. We moeten wel iets doen… Wat we nu gaan doen, is
een mogelijkheid benutten en kijken wat ze kan brengen.

In de praktijk
Een bijkomende doelstelling van de vragenlijst in maart was dus ook om getuigenissen te verzamelen
van wat eutonie ONS ALLEN gebracht heeft.
Het plan is om jullie getuigenissen druppelsgewijs via sociale media te verspreiden. De berichtjes
zullen altijd eindigen op een link naar de website waar dan bijvoorbeeld een artikel te lezen staat met
gedegen achtergrondinfo. En wie op de website komt, zal de kans krijgen om zich in te schrijven op
onze nieuwsbrief zodat we hen via mailtjes kunnen informeren over wat er beweegt bij ons.
Een dubbele PR-campagne… dat is dus zowel voor de VES als voor de VvE. En da’s een hele
boterham! Waarbij we jou willen betrekken. Mocht je een drempel hebben, ga eens na: waarschijnlijk
zijn dochters, zonen, neven, nichten, buurkinderen… er verschrikkelijk handig in. De eerste stap is:
bepalen welk platform je gaat gebruiken om eutonie een plekje te geven en een pro el aanmaken.
Tweede stap: de berichten van de VvE en de VES leuk vinden (liken) en delen (sharen). Stap drie: zelf
eigen berichten plaatsen (posten) over je aanbod en over wat eutonie voor jou en je cursisten of cliënten
betekent.
Frank Snieder en An Baert
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Artikel in het lifestylemagazine Libelle
Op 12 mei verschijnt in het damesblad Libelle een artikel over enkele methodes ‘om te
leren ontspannen’. Ook eutonie zal daarin een plaats krijgen, hoewel deze
lichaamspedagogie natuurlijk meer omvat dan enkel ‘leren ontspannen’.
Vanuit PR-oogpunt besliste ik om de journaliste een kennismakingssessie aan te bieden.
Tijdens deze sessie ontmoette ze enkele cursisten die vanuit hun ervaring over eutonie
getuigden.
Afwachten wat er door de journaliste ontvangen werd en hoe ze dit zal verwoorden. Er
werd me verzekerd dat de website van de VvE vermeld zal worden.
Hopelijk vinden enkele lezers die geboeid raakten door het artikel de weg naar het
eutoniecursusaanbod.
Marnic Clarys

Interesseveld en Deskundigheid…

OPROEP
Herinnering aan een oproep vanwege de Kamer ‘Interesseveld en Deskundigheid’, voorheen
Kamer ‘Wetenschappelijk Onderzoek’ aan collega’s eutoniepedagogen en sympathisanten van de
VvE (zie mail van 31 maart 2022).

Wat betekent eutonie voor mij?
Eutoniepedagogen werd gevraagd om cursisten, na regelmatig eutonie gevolgd te hebben, uit
te nodigen hun bevindingen en indrukken op een eigen manier te verwoorden en neer te
schrijven. Ook eutoniepedagogen en sympathisanten zelf kunnen hun bevindingen op papier
zetten.
Alles graag doorsturen naar:
- vve.correspondentie@gmail.com - en - louise.hoyng@kpnmail.nl Bedoeling is om alle getuigenissen samen te voegen met al bestaand materiaal en op die
manier zoveel mogelijk ervaringen te bundelen. Dit met het oog op de interesse van
belangstellenden én toekomstig wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van het
beoefenen van eutonie.
In dit kader verwijzen wij ook terug naar een artikel van Therese Windels naar aanleiding van
de Nobelprijs fysiologie en geneeskunde van vorig jaar ‘Terwijl de tastzin ons zo vertrouwd
is… komt er wereldnieuws’ (Nieuwsbrief 23, oktober 2021).
Louise Hoyng
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cursisten aan het woord

Tina
Elke keer weer sta ik versteld van het wonderlijke effect van eutonie.
Hoe eutonie me dichter bij mijn lichaam, mijzelf, mijn oorspronkelijke natuur brengt.
Speels. Met heerlijke toys.
Jezelf overgeven aan begeleid luisteren.
Voelen.
Tasten.
Zacht.
Moeiteloos. “Desinvestering". Zo weinig mogelijk moeite doen.
Steun.
De grond, de muren, het plafond, de aarde, de lucht benutten als steun.
Ik mag er mijn spanning aan afgeven.
Intentie om te verlengen.
Intentie om te wortelen.
Intentie om te herordenen.
Het "voor" en "na" voelen.
Voelen hoe de "bewerkte" kant (been, arm) veel langer aanvoelt dan de andere.
Verwondering.
Het menselijke lichaam een wonder!
Het brengt me bij geloof in mijn eigen kracht.
Geloof in mijn eigen potentie.
Geloof dat ik kan leren om lief te zijn voor mijzelf.
Mijn kostbare lichaam niet onnodig op te spannen.
Maar juist gelukkig te laten zijn in de ont-spanning.
Eutonie: een weldaad voor body én mind!
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Ingetogen melden wij het overlijden van de levenspartner van twee collega’s
Tony Lambrechts
partner van Betty Schelstraete - bettyschelstraete@gmail.com rouwadres: Zuurbemde 9, 3380 Glabbeek
Eddy Kerckhofs
partner van Mia De Walsche - mia.de.walsche@telenet.be -

Onze oprecht innige deelneming aan Betty en Mia, aan hun familie bij dit enorme verlies.

varia
>>

11de Week van de Valpreventie - ‘Eén tegen allen, allen tegen vallen’ van 25 april tot 1 mei 2022
organisatie Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen
meer info via - valpreventie.be/week-van-de-valpreventie -

>>

Eutonie Gerda Alexander met Sabine Blanckaert in Namur en Gembloux
meer info via - eutonie-gerda-alexander.be -

Met dank om ons te blijven ondersteunen
en mee te werken aan de verdere uitbouw van onze vereniging.
- www.eutonie.info Info en lid worden via - vve.correspondentie@gmail.com -

Nieuwsbrief 25 van de Vereniging voor Eutonie, april 2022
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Redactie en lay-out Kristina Nijs - kristina.nijs@skynet.be -
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